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PLANINSKO DRUŠTVO Škofja Loka 
Kapucinski trg 13, (nad avtobusno postajo) 

4220 Škofja Loka 
tel.:  04 512 06 67 
gsm:  051 332 777 

e-pošta:  info@pd-skofjaloka.com 
spletni naslov:www.pd-skofjaloka.com 

 
 

Pisarna PD Škofja Loka je odprta 
 vsak delovni dan od 8. do 13. ure, 

v ponedeljek in sredo pa tudi od 16. do 18. ure. 
 
V pisarni PD: 
� se lahko včlanite v planinsko društvo, 
� se prijavite na izlete in pohode, 
� nabavite zemljevide, vodnike, transverzalne knjižice in 

drugo planinsko literaturo, 
� si sposodite planinsko opremo, 
� lahko vam kaj koristnega tudi svetujemo, priporočamo 

ali posredujemo, 
� z nami lahko komunicirate po e-pošti: 

info@pd-skofjaloka.com, 
� obiščite nas na spletni strani: 

www.pd-skofjaloka.com, kjer so tekoče informacije o 
škofjeloškem PD in o vseh pomembnih dogodkih v 
letu, 

� v času uradnih ur nas lahko pokličete na telefon:      
04 512 06 67 ali mobilno številko: 051 332 777. 

 

REŠEVANJE V GORAH 
     Če se vam je na planinski poti zgodila nesreča in ste 
sami nemočni, pokličite Center za obveščanje, tel.: 112. 
 

LOŠKA PLANINSKA POT 
po Škofjeloškem hribovju je primerna za vse planince in v 
vseh letnih časih. Karto Polhograjsko hribovje, vodnik 
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje in dnevnik Loška 
planinska pot dobite v pisarni PD Škofja Loka, v koči na 
Blegošu in na Lubniku. 
 

RADIO SORA 
V oddaji »Planinske novice« vsak četrtek ob 16.30 lahko 
slišite za vse dogodke, ki so se ali se bodo zgodili in so 
pomembni za planince. Sporočila s planinsko vsebino 
lahko slišite tudi v informativnih oddajah skozi ves dan. 
Poslušajmo Radio Sora! 
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PLANINSKI POZDRAV IN SREČNO V LETU 2016 
 
S programom aktivnosti PD Škofja Loka vas tudi v letu 2016 
vabimo, da se nam pridružite. Možnosti je res veliko, za 
vsakega planinca nekaj in v vseh letnih časih. Program 
aktivnosti je raznolik. V prvi vrsti so to planinski izleti od lažjih 
hribovskih izletov do zelo zahtevnih gorniških tur. Vodniki PD 
Škofja Loka so za vodenje izletov  strokovno usposobljeni in 
veljajo za izkušene vodnike.  
Leto 2015 nam je bilo glede vremena zelo naklonjeno. Večina 
izletov je bila izpeljana, zato so se vodniki za leto 2016 še bolj 
potrudili pri načrtovanju hribovskih in gorniških izletov. 
V letu, ki je za nami, smo postorili kar nekaj del za planince, ki 
obiskujejo Dom na Lubniku in Kočo na Blegošu. Okoli koče na 
Blegošu je bila zamenjana lesena ograja. Restavracijski del 
koče smo prebelili in vzpostavili hitrejši dostop do interneta. V 
domu na Lubniku smo v dodatnem prostoru jedilnice postavili 
televizor in internetni dostop.  
Za varnost planincev in obiskovalcev smo v domu na Lubniku in 
v koči na Blegošu postavili  avtomatski defibrilator. PD Škofja 
Loka je to uspelo s pomočjo donatorjev: Zavarovalnica Triglav 
d.d. (Območna enota Kranj), LTH Castings d.o.o., Škofja Loka, 
Elektro Gorenjska d.d., Kranj in Knauf Insulation d.o.o., Škofja 
Loka. 
Leto 2015 je bilo volilno leto za organe PD za mandatno 
obdobje 2015-2019. Po 30. letih zelo uspešnega vodenja PD 
Škofja Loka se je poslovil dosedanji predsednik g. Jože 
Stanonik. Še vedno je zelo aktiven član in za obdobje novega 
mandata opravlja funkcijo podpredsednika PD. 
 
V letu 2016 nas čakajo nove naloge: 

� priprava načrta obnove spalnih in sanitarnih prostorov 
v koči na Blegošu, 

� pospešiti delovanje mladinskega odseka, 
� redna vzdrževalna dela na naših kočah. 

 
 
Vsem, ki boste z nami na planinskih poteh, želimo veliko lepih 
doživetij in varen korak. 
 

                                   Janez Pintar, 
predsednik PD Škofja Loka 
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DOM NA LUBNIKU (1025m) 

 
 Dom je na vrhu Lubnika, naravnega ozadja Škofje Loke. 
Oskrbuje ga Planinsko društvo Škofja Loka. V januarju in 
februarju je dom odprt od srede do nedelje. Od marca do konca 
leta pa je odprt vse dni, razen ob ponedeljkih. Dom je odprt tudi 
ob praznikih.  

 
 
 
 
Dostopi: iz Škofje Loke čez Gabrovo 2 uri, skozi Vincarje po 
grebenih 2 uri, iz Breznice 40 minut, iz Praprotna čez Sv. Tomaža 
2 uri. Poti na Lubnik so primerne za vse obiskovalce in ob 
vsakem letnem času. 
 
Dom na Lubniku je bil v letu 2010 temeljito obnovljen in 
posodobljen. Sredstva so zagotovili: 

� Evropski sklad za regionalni razvoj, 
� Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, 
� Občina Škofja Loka, 
� Planinsko društvo Škofja Loka. 

 
V petih lepo opremljenih sobah vam nudimo 16 ležišč. Lubnik je 
zelo zanimiva točka za rekreativne vzpone, s kolesom ali peš, iz 
Škofje Loke ali njene okolice.  
 
Lubnikarji s 40. letno tradicijo opravijo od 1. septembra do 31. 
avgusta naslednjega leta več kot 25 000 vzponov. S 15 vzponi 
na Lubnik pridobiš naziv »Lubnikar«. Rekorder ima že nad 7000 
vzponov. Bodite Lubnikar tudi vi! 
  

DOM NA LUBNIKU (1025 m), tel.: 04 / 512 05 01 
��  lubnik@pd-skofjaloka.com 
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KOČA NA BLEGOŠU (1391m) 

 
Na grebenu med Poljansko in Selško dolino je pod 1562m 
visokim vrhom blegoška koča, ki jo oskrbuje Planinsko društvo 
Škofja Loka. Stalno je odprta od zadnjega tedna v aprilu do 
konca oktobra. Od novembra do aprila je koča odprta ob petkih, 
sobotah, nedeljah in praznikih. Ob ponedeljkih je koča zaprta. 
 

 
 
Dostopi: z osebnim avtomobilom iz vseh smeri do Črnega Kala. 
Z avtobusom iz Škofje Loke v Poljane in Javorje, od tu 3 ure, iz 
Hotavelj 3 ure, iz Potoka 2 uri, iz Leskovice 1,5 ure. S Črnega 
kala po jugovzhodni smeri na vrh 1 ura, do koče 20 minut. Po 
grebenu na vrh 1 ura, do koče 20 minut. Po severni smeri do 
koče 45 minut. Od koče na vrh Blegoša se boste povzpeli v 30 
minutah. Poti so dobro označene, primerne za vse obiskovalce, 
posebno za družine. 
 
V letu 2013 je koča pridobila certifikat "Okolju prijazna planinska 
koča", v letu 2014 pa še "Družinam prijazna planinska koča". 
V koči je v štirih sobah 26 ležišč in 30 skupnih ležišč. Lahko se 
odločite tudi za večdnevno bivanje in sprehode v okolico po 
Rupnikovi liniji ali na bližnje vrhove Stari vrh, Mladi vrh, Koprivnik, 
Črni vrh, Porezen, Malenski vrh ali v bližnje podblegoške vasi. 
 
Z zmernimi cenami, dobro ponudbo in čudovitim okoljem 
privabljamo mnoge obiskovalce. Razvili smo rekreativno 
dejavnost, s 15 vzponi na Blegoš pridobite naziv »Blegoška 
korenina«. Bodite tudi vi Blegoška korenina. 
  

KOČA NA BLEGOŠU (1391 m), tel.: 051 / 61 45 87 
��  blegos@pd-skofjaloka.com 
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ČLANARINA IN KATEGORIJE V ČLANSTVU PD 
S članstvom v Planinskem društvu ste nezgodno zavarovani, imate 
popuste v kočah ter ugodnosti pri nabavi planinske in športne opreme 
pri partnerjih PZS. 
 

VRSTA ČLANSTVA VIŠINA 
ČLANARINE 

A član z največjim obsegom ugodnosti 55,00 € 

B polnoletna oseba, z osnovnim obsegom ugodnosti 22,00 € 

B1 oseba starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugod. 16,50 € 

S+Š srednješolec ali oseba s statusom študenta do 26. leta 10,00 € 

P+O predšolski in osnovnošolski otrok 7,00 € 

OPP oseba s posebnimi potrebami 7,00 € 
 

Pri plačilu družinske članarine (mati, oče, otroci) se prizna popust v 
višini 20% za vsakega člana, razen za člane kategorij B1. 
     Člani, ki do 31. 1. 2016 plačajo članarino za leto 2016, imajo 
neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Na znižano članarino pri S+Š se 
družinski popust ne obračuna. Članstvo in vse ugodnosti trajajo od 
prvega dneva po včlanitvi do 31. januarja 2017.   
 

ZAVAROVANJE ČLANOV PD 
Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Adriatic Slovenica 
d.d.. Osnovno zavarovalno jamstvo velja za opravljanje naslednjih 
planinskih dejavnosti: 
� pohodništvo do 6500 metrov nadmorske višine, 
� treking do 6500 metrov nadmorske višine 
� gorništvo do 6500 metrov nadmorske višine, plezanje do IV. stopnje 
� alpinizem in športno plezanje (tudi ledno) do 5000 m. n. v. v naravi ali 

na za to ustrezno urejenih plezališčih in umetnih stenah, 
� turno kolesarstvo na planinskih in gorskih poteh, 
� turno smučanje pri izvajanju planinske dejavnosti, 
� krpljanje pri izvajanju planinske dejavnosti, 
� prostovoljno vodništvo, 
� prireditve in akcije v organizaciji PZS ter planinskih društev,  

kritje obsega le čas izvajanja prireditve ali akcije, 
� dejavnost planinskih krožkov v šolah (tudi v zaprtih prostorih). 

 
Predvidene premije pri škodnih dogodkih so: 

zavarovalno kritje člani 
A 

člani 
B, B1, S, Š 

člani 
P in O 

Nezgodna smrt (EV) 25.000€ 5.500€  

Invalidnost (EV) 75.000€ 8.500€ 8.500€ 
↑  območje kritja  ↑ svet svet svet 

    

Stroški reševanja (EV) 25.000€ 3.000€ 3.000€ 

Zdravstvena asistenca za 
tujino 10.000€ 3.000€ 3.000€ 

↑  območje kritja  ↑ cel svet, razen 
SLO 

EV in TR, razen 
SLO 

EV in TR, razen 
SLO 

 Reševanje v Sloveniji je (še) brezplačno. 
    

Zavarovanje zasebne 
odgovornosti članov (EV) 150.000€ 50.000€ 50.000€ 

↑  območje kritja  ↑ svet EV in TR EV in TR 
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OPOZORILO! Vse dejavnosti je potrebno izvajati razmeram in znanju 
udeležencev primerno, na terenih, namenjenih za določene dejavnosti 
(kolesarjenje) in z uporabo zaščitne opreme, namenjene za določeno 
dejavnost. Ob nezgodah zavarovalnica lahko zahteva vse podatke in 
podrobnosti o nesrečnem dogodku. 
 
 
KATEGORIZACIJA PLANINSKIH POTI PO TEŽAVNOSTI 
Pri vsakem planinskem izletu ali pohodu bo navedena tudi težavnost ali 
zahtevnost ture, pri nekaterih pa bo tudi znak za zahtevnost, kot ga 
priporočajo markacisti PZS. S tem se hoče doseči poenotenje in enako 
razumevanje lahke, zahtevne ali zelo zahtevne planinske poti. Vsaki 
stopnji zahtevnosti je dodan kratek opis. 
 
LAHKA POT je pot, kjer si pri hoji ni potrebno pomagati z rokami. 
Kadar taka pot preči strmo pobočje, je dovolj široka, da omogoča varno 
hojo tudi manj izurjenim obiskovalcem, popotnikom, planincem. Od njih 
zahteva le pazljivost in telesno kondicijo. Primerna je za uporabo 
pohodnih palic. 
V izhodiščih takih poti ni posebnega opozorila. 
 
ZAHTEVNA POT vodi preko težjih mest, kjer si zaradi varnosti 
pomagamo z rokami. Morebitne varovalne naprave so namenjene 
varnosti planinca in niso nujno potrebne za premagovanje težjih mest. 
V izhodiščih takih poti je na smerni tabli napis: 
ZAHTEVNA POT. Na novi smerni tabli je zahtevna pot 
označena s trikotnikom. 
 
ZELO ZAHTEVNA POT je tista pot, kjer je raba rok pri hoji nujno 
potrebna. Varovalne naprave omogočajo prehod težjih mest, kjer bi bilo 
sicer potrebno varovanje s plezalno vrvjo. Pogosto je na taki poti 
potreben cepin ali celo dereze. Primerna je le za izurjene planince. Ni 
za vrtoglave. 
V izhodiščih takih poti je na smerni tabli napis:  
ZELO ZAHTEVNA POT. Na novi smerni tabli je zelo 
zahtevna pot označena s trikotnikom z vrisanim klicajem. 
 
 
 

 
Eno od 21-tih Lovrenških jezerc (če je dovolj dežja) v ruševju sredi Pohorja,  

med Roglo in Ribniškem Pohorjem 
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SPLOŠNO 
Vodniški odsek pri PD Škofja Loka je bil 
ustanovljen 29. junija 1989 in združuje 
usposobljene ter izkušene vodnike 
Planinske zveze Slovenije. Planinski vodniki 
vam želimo hribe in gore prikazati na 
prijeten in varen način, vsem, ki bi jih radi 
spoznali. Naše osnovno vodilo je, da so 
izleti zanimivi in privlačni, posledično pa je 
tudi število udeležencev večje. 
     Program aktivnosti je raznolik. V prvi vrsti so to planinski 
izleti različnih težavnosti, od lažjih hribovskih izletov do zelo 
zahtevnih ali večdnevnih gorskih tur, skratka za vsakega, ki želi 
organizirano in pod strokovnim vodstvom spoznati gorski svet, 
se kaj najde. Poleg izletov občasno organiziramo tudi prikaze 
ali tečaje gibanja v gorskem svetu, v letnih kot tudi v zimskih 
razmerah. Aktivnosti so porazdeljene preko celega leta.  Po 
posebnih ali odmevnih akcijah se z našimi udeleženci srečamo 
v vodniških prostorih v Breznici, kjer se ob posnetem gradivu 
spominjamo dogodkov in si izmenjamo mnenja ter občutke o 
doživetem.  
 
RAZPISI IZLETOV 
     Ta brošura s celoletnim programom aktivnosti vsebuje le 
najosnovnejše informacije, podrobnejši razpisi in opisi tur pa so 
objavljeni od 7 do 14 dni pred izletom na: 
       - oglasni deski PD Škofja Loka (na steni pošte), 
       - na internetnih straneh PD Škofja Loka, 
       - v Planinskih novicah na radiu Sora, ob četrtkih ob 16.30. 
      
     Prosimo, da pred prijavo natančno preberete podrobni razpis 
izleta in se pravočasno prijavite. S tem boste pomagali pri lažji 
organizaciji in izvedbi izleta (prevoz, zahtevana oprema ...).  
     V primeru slabih vremenskih razmer ali drugih okoliščin, ki 
lahko bistveno vplivajo na varnost ali potek ture, si pridržujemo 
pravico izvedbe rezervnega programa, cilja ali odpovedi ture. O 
spremembah vse prijavljene obvestimo po telefonu ali preko 
elektronske pošte.  
 
PRIJAVE NA IZLET 
Osnovni pogoj za udeležbo na izletu je članstvo v planinskem 
društvu, ki je hkrati tudi potrdilo nezgodnega zavarovanja. 
Prijave sprejemamo v društveni pisarni po telefonu, osebno, po 
e-pošti ali pri vodniku, ki vodi turo. Višina priporočenega 
prostovoljnega prispevka za posamezne izlete je razvidna iz 
razpisa. Člani domačega planinskega društva in mladoletni 
udeleženci plačajo nižji priporočeni prostovoljni prispevek. Če 
se načrtovani izlet ali aktivnost odpove, PD o tem obvesti vse 
prijavljene. Vplačani prispevek se vrača le v primeru 
neizvedene aktivnosti. 
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VODNIKI PZS PRI PLANINSKEM DRUŠTVU ŠKOFJA LOKA SO: 
 
 

SLAVKO BAŠELJ  /  A, B, D 
Virlog 23, Škofja Loka 
e-pošta: alojzij.baselj@siol.net 

Tel. doma: 059 926 731 
GSM: 041 710 896 

  
IVANKA DOLENC  /  A, B, D 
Podlubnik 153, Škofja Loka 
e-pošta: ivanka.dolenc@guest.arnes.si 

Tel. doma:04 515 52 69 
GSM: 031360525 

  
LOJZE HOMAN  /  A, B 
Podpulferca 7, Škofja Loka 
e-pošta: lojze.homan@gmail.com 

Tel. doma:04 512 25 80 
GSM: 040 203 404 

  
ROMAN JELENC  /  A, B 
Virmaše 74, Škofja Loka 
e-pošta: roman.jelenc@siol.net 

Tel. doma:04 513 27 77 
GSM: 041 549 492 

  
FRANJO KOPREK   /  A, B, D 
Podlubnik 155, Škofja Loka 

Tel. doma:04 512 08 01 
GSM: 031 368 251 

  
NEJA KRŽIŠNIK   /  A 
Škofja Loka 
e-pošta: neja.krzisnik@gmail.com 

 
GSM: 040 415 964 

  
IZTOK KUŽEL   /  A, B, C, D 
Cankarjev trg 12, Škofja Loka 
e-pošta: iztok.kuzel@siol.net 

Tel. doma:04 512 83 75 
GSM:031 494 020 

  
SLAVICA LAZNIK   /  A, B, D 
Gabrška gora 56, Škofja Loka 
e-pošta: slavicalaznik@gmail.com 

 
GSM: 041 474 004 

  
MATJAŽ PETERNELJ  /  A, B, D 
Frankovo nas. 124a, Škofja Loka 

Tel. doma:04 513 10 38 
GSM: 041 378 075 

e-pošta: matjaz.peternelj@knaufinsulation.si  
  
NATAŠA SIMJANOV  /  A, B 
Škofja Loka 
e-pošta: natasasimjanov@gmail.com 

 
GSM: 051 262 577 

 
  
JOŽE STANONIK   /  A, B, D 
Kidričeva c. 4b, Škofja Loka 
e-pošta: info@pd-skofjaloka.com 

Tel. doma:04 513 89 80 
GSM: 041 595 005 

  
FRANCI TAVČAR   /  A, B, 
Sopotnica 3b, Škofja Loka 
e-pošta: franci.tavcar@gmail.com 

 
GSM: 041 333 798 

  
IRIS TODOROVIČ   /  A, B, D 
Hotovlja 26, Poljane 
e-pošta: monika.rant@guest.arnes.si 

Tel. doma:04 510 93 80 
GSM: 031 604 884 

  
NEŽKA TRAMPUŠ   /  A  
Predmost 7, Poljane 
e-pošta: nezka@trampus.si 

Tel. doma:04 518 52 04 
GSM: 041 225 226 

  
JANEZ ZIDAR   /  A, B, D, G 
Bukovica 18b, Selca 
e-pošta: zidar55@gmail.com 

 
GSM: 040 835 520 
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PLANINSKI IZLETI IN DRUGE AKTIVNOSTI V LETU 2016 
 
Sobota, 9. januar 2016 
10. pohod po poti slovenskega tolarja 
� pohod v spomin na opuščeni slovenski tolar in prevzem evropske 

valute evro 
� vzpon na Veliki vrh nad Osredkom (701 m) v brežiških hribih 
� organizator: PD Brežice 
� lahka pot, običajno v snegu, primerno za vse planince 
� čas hoje: 3-4 ure 
� vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Nežka 

 
 
Sobota, 9. januar – nedelja, 10. januar 2016 
37. spominski pohod Po poti Cankarjevega bataljona, 
 Pasja ravan - Dražgoše 
� od Koširja na Pasji ravni po gozdnih poteh in brezpotjih v Zminec, 

čez Breznico pod Lubnikom, spust na Praprotno, skozi Ševlje in 
pod Zabrekvami v Dražgoše 

� pohod je zahteven saj poteka pretežno ponoči in v 
zimskih razmerah, primeren za planince z dobro 
kondicijo 

� čas hoje: 10-12 ur 
� vodniki: vodniški odsek in člani odbora za organizacijo pohoda 

 

 
Dražgoše, kjer je sonce doma, prisojno pobočje pod Dražgoško goro 

 
 

Nedelja, 10. januar 2016 
Pohod Škofja Loka - Dražgoše 
� spominski pohod na dražgoške prireditve iz Škofje Loke čez Križno 

goro, Planico, Čepulje in Mohor v Dražgoše 
� izhodišče je avtobusna postaja v Škofji Loki ob 5.30 
� pohod je zahteven, v zimskih razmerah in je primeren za planince z 

dobro kondicijo 
� čas hoje: 5-6 ur 
� vodnika: Jelenc Roman, Tavčar Franci 
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Sobota, 16. januar 2016 
Golica (1835 m) 
� Golica je mejna gora z Avstrijo, v Karavankah, bolj znana po 

poljanah cvetočih narcis v mesecu maju 
� izhodišče bo Planina pod Golico, na vrh se bomo povzpeli po zimski 

poti mimo koče pod Golico, sestopili pa po letni poti do izhodišča 
� tura je delno zahtevna 
� čas hoje: 4-5 ur 
� vodnika: Kužel Iztok, Zidar Janez 

 

 
Koča pod Golico (1582 m) 

 
Sobota, 6. februar 2016 
Mali Draški vrh (2132 m) 
� je vrh, ki se strmo dviga južno nad dolino Krme in se nahaja v 

grebenu med Toscem in Debelo pečjo 
� izhodišče bo na Rudnem polju na Pokljuki, ob smučišču se bomo 

povzpeli najprej na Viševnik in preko Srenjskega prevala na Mali 
Draški vrh, vračamo se pa čez Kačji rob do izhodišča  

� čas hoje: 6 ur 
� vodnika: Kužel Iztok, Zidar Janez 

 
 
Sobota, 20. februar 2016 
Kopitnik (910 m) 
� Kopitnik je visok ozek hrbet v Posavskem hribovju, ki se vije v 

polkrogu, v katerem se vrstijo kraški usadi in doline. Razgled z vrha 
je seveda vreden truda. 

� Izhodišče bo v Hrastniku, sestop mimo koče na Kopitniku v Zidani 
Most 

� lahka označena pot, primerna za vse planince 
� čas hoje: 5-6 ur 
� vodnika: Bašelj Slavko, Todorovič Iris 

 
 
 



VODNIŠKI ODSEK 
 

- 12 - 

Januar ali februar 2016 
Prikaz varne hoje v zimskih razmerah za šolske skupine 
� za organizirane šolske skupine iz Škofje Loke in okolice bo 

organiziran prikaz varne hoje in gibanja v hribih v zimskih razmerah 
� glede na snežne razmere bo prikaz bo potekal v okolici Škofje Loke 

ali pa nekje v hribih, kjer bo sneg 
� čas aktivnosti: 1/2 dneva 
� vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka 

 
 
Sobota, 5. marec 2016 
20. pohod čez Blegoš na Lubnik 
� izhodišče je šola v Leskovici, mimo zavetišča GS na Jelencih do 

koče na Blegošu, čez vrh Blegoša (1562 m) na Črni kal, mimo 
Podvrha na Četeno ravan in naprej do Lubnika, kjer je zaključek 
pohoda 

� zahteven pohod, primeren za dobro telesno pripravljene pohodnike 
z zimsko opremo 

� čas hoje: 7-8 ur 
� vodniki: Bašelj Slavko, Todorovič Iris 

 
 
Sobota, 12. marec 2016 
Mala Mojstrovka (2332 m) 
� natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 
� izhodišče: Vršiška cesta (?) 
� zahtevna pohodna in turno-smučarska tura 
� čas hoje: 5-6 ur 
� vodnika: Zidar Janez, Kužel Iztok 

 

 
Veliki Snežnik (1796 m) s kočo pod vrhom 

 
Sobota, 19. marec 2016 
Veliki Snežnik (1796 m) 
� najvišji vrh slovenskega Krasa, zimska tura 
� izhodišče: Sviščaki (1242 m) 
� tura je primerna za planince, ki so vajeni gibanja po snegu in imajo 

razmeram ustrezno opremo 
� čas hoje: 6 ur 
� vodnika: Dolenc Ivanka, Kužel Iztok 
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Marec 2016 
Občni zbor PD Škofja Loka 
� ob koncu meseca marca bo občni zbor Planinskega društva Škofja 

Loka, kjer bomo predstavili dosežke v preteklem letu in načrte za 
prihodnost 

� srečanje bo v OŠ Škofja Loka-Mesto, točen datum pa bo objavljen 
na vseh običajnih mestih obveščanja PD Škofja Loka 

 
 

Sobota, 26. marec 2016 
Kraški rob 
� natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 
� vodnika: Todorovič Iris, Bašelj Slavko 

 
 

Sobota, 9. april 2016 
Donačka gora (884 m), Boč (978 m) 
� lepa, razgibana pot po Štajersko – Zagorski transverzali 
� tu je tudi rastišče velikonočnice, ki cveti aprila in je zaščitena 
� izhodišče bo v kraju Medgore 
� čas hoje: 7-8 ur 
� vodnika: Homan Lojze, Tavčar Franci 

 

 
Donačka gora 

 
Sobota, 23. april 2016 
Kraljevska Špica (1912 m), Italija 
� je gora, prevrtana zaradi do nedavno delujočega rudnika svinca 
� Iz kraja Rabelj se bomo povzpeli na vrh gore od kjer je lep razgled 

na zahodne Julijske Alpe. Sestop po poti pristopa. 
� delno zahtevna tura 
� čas hoje: 5 ur 
� vodnika: Jelenc Roman, Bašelj Slavko 

 
 
Sobota, 7. maj 2016 
Žbevnica (1014 m), Hrvaška 
� je vrh v Čičariji in je hkrati tudi najzahodnejši hrvaški tisočak 
� z vrha je lep razgled na slovensko in hrvaško Istro 
� lahka tura, primerna za vse planince 
� čas hoje: 4-5 ur 
� vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Nežka 
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Sobota, 7. maj 2016 
S kolesom po vojaški cesti na Blegoš 
� natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 
� vodnik: Hafner Tomo 

 
 
Nedelja, 8. maj 2016 
40. spominski pohod na Blegoš 
� tradicionalni pohod na izredno razgleden vrh Blegoša (1562 m), 

med Poljansko in Selško dolino, v skupni organizaciji PD Škofja 
Loka in PD Gorenja vas 

� dostop iz različnih smeri po presoji planincev, izhodišča: Javorje, 
Žetina, Črni Kal, Potok, Martinj vrh, Črni vrh, Leskovica, Volaka ... 

� lahka tura, primerna za vse planince in občane  
� čas hoje: 1-3 ure, odvisno od izbranega izhodišča 
� vodniki: vodniški odsek PD Škofja Loka 

 
 
Sobota, 21. maj 2016 
Rapalska meja 
� sprehodili se bomo po delu nekdanje mejne črte; po panoramski 

poti v izjemnem naravnem okolju v spremstvu vodnika, ki nam bo o 
tem znal veliko povedati in pokazati 

� izhodišče bo na Soriški planini, Litostrojska koča  
� lahka (ne)označena pot, primerna za vse planince 
� čas hoje: 3-4 ure 
� vodnika: Kržišnik Neja, Todorovič Iris 

 

 
Ostaline Rapalske meje (Alpskega zidu) severno od Slatnika na Soriški planini 

 
Sobota, 28. maj 2016 
Zaključek 10. sezone »Blegoških korenin« 
Naziv »Blegoška korenina« si pridobi oseba, ki se v sezoni od 1. maja  
do 30. aprila naslednje leto najmanj 15-krat povzpne na Blegoš in se 
vpiše v posebno knjigo Blegoških korenin. Ob zaključku sezone je 
družabno srečanje v koči na Blegošu s podelitvijo priznanj in nagrad. 
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Sobota, 28. maj 2016 
Planinski izlet za družine 
� nezahtevna lahka tura, zatem druženje ob zabavnih igrah 
� podrobnejši opis poti in program izleta bomo objavili pravočasno na 

vseh običajnih mestih obveščanja 
� vodniki: Laznik Slavica in vodniški odsek 

 
 
Nedelja, 29. maj 2016 
Platak (1100 m), Snježnik (1506 m), Guslica (1490 m), Hrvaška 
� Prijetna in zanimiva grebenska pot v Gorskem Kotarju, vrh 

Snježnika pa je eden od najlepših razglednikov v sosednji Hrvaški. 
Posebno lep razgled je na Risnjak, slovenski Snežnik, Učko in 
Kvarnerski zaliv s severno-jadranskimi otoki. 

� izhodišče Platak (dom Sušak), sestop na izhodišče 
� lahka markirana pot 
� čas hoje: 5-6 ur 
� vodnika: Bašelj Slavko, Homan Lojze 

 

 
Snježnik (1506 m) in smučarski center Platak  

 
Sobota, 4. junij 2016 
Veliki vrh, Veliko Kladivo in Košutnikov turn (2133 m) 
� razgledni mejni greben Košute v Karavankah   
� izhodišče: pri Matizovcu (1072 m), krožna pot, v eno smer po 

grebenu, nazaj pa po planinah na južni strani grebena 
� zahtevna označena pot, primerna za planince z dobro kondicijo 
� čas hoje: 8-9 ur 
� vodnika: Tavčar Franci, Homan Lojze 

 
 
Sobota, 11. junij 2016 
S kolesom okoli Lubnika 
� natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 
� vodnik: Hafner Tomo 

 
 
 
 



VODNIŠKI ODSEK 
 

- 16 - 

Sobota, 18. junij 2016 
Storžič (2131 m) 
� Storžič je ošiljena gora, ki kraljuje na zahodu Kamniško-Savinjskih 

Alp. Od doma pod Storžičem se bomo čez Žrelo povzpeli na greben 
in po njem na s križem označen vrh. Sestopili bomo po lažji poti čez 
Škarjev rob do našega izhodišča. 

� zelo zahtevna označena pot 
� čas hoje: 5-6 ur 
� vodnika: Simjanov Nataša, Zidar Janez 

 

 

 
Storžič z južno-zahodne strani  

 
Sobota, 2. julij 2016 
Veliki Nabojs (2313 m), Italija 
� Vrh se nahaja severno od mogočne stene Viša. Na markantnem 

vrhu stoji križ kot na dlani pa imamo Montaževo in Viševo skupino 
vrhov in naše velikane v daljavi.  

� izhodišče: dolina Zajzera, mimo koče Pellarini in po poti 616 za 
oznakami Grande Nabojs via normale, sestop po poti pristopa 

� zelo zahtevna označena pot 
� čas hoje: 7-8 ur 
� vodnika: Simjanov Nataša, Kužel Iztok 

 
 
Sobota, 16. julij 2016 
Kukova Špica (2427 m) 
� razgledni vrh v Julijskih Alpah s pogledom na amfiteater 
� izhodišče: plaz Črlovec (820 m), vzpon in sestop čez Gulce  
� zahtevna neoznačena steza, primerna za planince z dobro kondicijo 
� čas hoje: 7-8 ur 
� vodnika: Tavčar Franci, Homan Lojze 

 
 

Sobota, 23. julij – nedelja, 24. julij 2016 
Dolomiti 
� natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 
� čas hoje: dvodnevna tura 
� vodnika: Todorovič Iris, Kužel Iztok 
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Kukova Špica (2427 m) 

 
Sobota, 30. julij 2016 
Krn (2244 m) 
� je najvišji vrh v Krnskem pogorju in se strmo dviga nad dolino Soče, 

s svojo posebno "odsekano" obliko pa je lahko prepoznavni vrh 
� Iz Drežnice (553 m) se bomo po poti mimo bivaka Črniku in po 

zavarovani plezalni poti Silva Korena povzpeli na vrh Krna. Sestopili 
pa bomo po lažji pohodniški poti do izhodišča. 

� zelo zahtevna tura, obvezna uporaba samovarovalnega kompleta 
� čas hoje: 8-10 ur 
� vodnika: Jelenc Roman, Tavčar Franci 

 
 
Sobota, 13. avgust 2016 
Sernio (2187 m), Italija 
� Sernio je čudovita divja gora v skupini Sernia in Crete Grauzarie, ob 

dolini reke Aupe. S prostranimi razgledi na Karnijske Alpe, naše 
velikane in oddaljene Dolimite. 

� izhodišče: parkirišče v Val Aupi 
� zelo zahtevna označena pot 
� čas hoje: 7-8 ur 
� vodnika: Simjanov Nataša, Bašelj Slavko 

 
 
Sobota, 20. avgust 2016 
Govca, Olševa (1929 m) 
� Govca je najvišji vrh Olševe, grebena, ki se dviga nad Koprivno, 

Solčavo in Remšenikom. Ob poti je tudi Potočka zijalka, kjer so 
našli ostanke jamskega medveda ter orodja jamskega človeka. 

� izhodišče v kraju Sveti Duh pod Olševo, povratek po grebenu čez 
celotno Olševo do Spodnjega Slemena 

� zahtevna označena pot, primerna za vse planince 
� čas hoje: 7-8 ur 
� vodnici: Dolenc Ivanka, Simjanov Nataša 
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Sobota, 27. avgust - nedelja, 28. avgust 2016 
Triglav (2864 m) 
� zaradi vsakoletnega velikega zanimanja za vzpon na naš najvišji 

vrh, Triglav, bomo tudi letos to turo ponovili 
� izhodišče, smer vzpona in sestopa bodo določeni po dogovoru s 

prijavljenimi kandidati 
� v vsakem primeru zelo zahteven vzpon 
� vodniki: Laznik Slavica, vodniki PD Škofja Loka 

 

 
Triglav (2864 m) z Velim poljem spodaj 

 
Sobota, 27. avgust 2016 
S kolesom po trasi Loka MTB maratona 
� natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 
� vodnik: Hafner Tomo 

 
 
Sobota, 10. september - nedelja, 11. september 2016 
Lienški Dolomiti 
� 1. dan: Grosse in Kleine Gamswiesenspitze, 7 ur hoje, spanje v 

Karelsbader hütte 
� 2. dan: Seekofel in Teplitzer Spitze, 6-7 ur hoje 
� natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 
� izjemno zahtevne ferate nad Lienzom 
� vodniki: Zidar Janez, Simjanov Nataša, Kužel Iztok 

 
 
Nedelja, 11. september 2016 
12. srečanje vaščanov podblegoških vasi na Blegošu 
� Na tradicionalno srečanje ob Koči na Blegošu, na potoško semanjo 

nedeljo, so vabljeni vaščani vasi: Dolenja Žetina, Gorenja Žetina, 
Jelovica, Laze, Leskovica, Martinj vrh, Potok, Robidnica, Volaka in 
Zala. 

� PD bo poskrbelo za program srečanja. 
� Srečanje spremljajo člani Upravnega odbora PD Škofja Loka. 
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Sobota, 17. september 2016 
Montaž - Via Amalia (2753 m) 
� izhodišče bo na planini Zajzera, na vrh se bomo povzpeli mimo 

bivaka Stuparich 
� sestopili bomo na planino Pecol 
� zelo zahtevna tura, primerna za planince z dobro 

kondicijo 
� čas hoje: 9-10 ur 
� vodnika: Kužel Iztok, Zidar Janez 

 

 
Montaž – Via Amalia (2753 m) 

 
Sobota, 24. september 2016 
Zaključek 41. sezone »Klub Lubnikarjev« 
Naziv »Lubnikar« si pridobi oseba, ki v sezoni od 1. septembra do 31. 
avgusta naslednje leto opravi najmanj 15 vzponov na Lubnik in se vpiše 
v posebno knjigo Lubnikarjev. Ob zaključku sezone je družabno 
srečanje v koči na Lubniku, združeno z občnim zborom Kluba 
Lubnikarjev in s podelitvijo priznanj ter nagrad. Program pripravi odbor 
Kluba Lubnikarjev.  
 
 
Sobota, 24. september 2016 
Monte Cavallo di Pontebba (2240 m), Italija 
� Monte Cavallo di Pontebba / Rosskofel je pravzaprav kar majhen 

masiv v Karnijskih Alpah na meji med Avstrijo in Italijo, ki ga tvori 
nekaj vrhov in skalnih stolpov. 

� izhodišče: dolina Winkel (1470m), od koče Baita Winkel, pod 
severnimi stenami proti zahodu in po zavarovanemu žlebu na 
škrbino (2044m) (Ferrata E.Contin), tam levo in po razčlenjenem 
pečevju proti vrhu 

� povratek preko Sella di Aip do sedla Nassfeld Pass / Passo di 
Pramollo .  

� zelo zahtevna markirana pot, primerna za aktivnejše planince. 
� čas hoje: 6-8 ur 
� vodnika: Bašelj Slavko, Dolenc Ivanka 
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Sobota, 1. oktober 2016 
Jerebica (2126 m) 
� je vrh na meji med Slovenijo in Italijo, s katerega je lep razgled na 

Rabeljsko jezero, Log pod Mangartom in vse okoliške vrhove 
� iz italijanske Jezerske doline (989 m) se bomo po označeni poti 

povzpeli na Jezersko sedlo (1721 m) in na vrh Jerebice 
� sestop po isti poti, ob večjem številu udeležencev pa bo možno 

sestopiti tudi v dolino Možnice ali obratno 
� zahtevna pot 
� čas hoje: 7-8 ur 
� vodnika: Jelenc Roman, Kržišnik Neja 

 
 

Sobota, 15. oktober 2016 
Šober (Monte Sciober Grande) (1845 m), Italija 
� Vrh se nahaja med Remšendolom in Jezersko dolino. Z vrha je lep 

pogled na bližnje Rabeljske špice, Mangart in Viševo skupino 
� Izhodišče bo v dolini Remšendol in po grebenu preko več vrhov in 

čez Stože se bomo spustili na Mangartsko planino  
� zahtevna tura 
� čas hoje: 7-8 ur 
� vodnika: Homan Lojze, Tavčar Franci 

 

 
Hudičev Boršt na pobočju Cjanovce 

 
Sobota, 22. oktober 2016 
Hudičev Boršt (1328 m) 
� Sredi južnega pobočja Cjanovce se nahaja zanimiv gozd z imenom 

Hudičev Boršt z obnovljeno planinsko kočo ob spodnjem robu. 
Gozdna »flika« je dobila ime po pripovedki, ko se kmeta nista 
zmogla dogovoriti o lastništvu, na koncu pa ga je skoraj vzel hudič. 

� pot bo krožna, preko Kališča do izhodišča v Mače 
� lahka označena pot, primerna za vse planince 
� čas hoje: 6-7 ur 
� vodnika: Kržišnik Neja, Bašelj Slavko 

 
 

Sobota, 22. oktober 2016 
Nočni kolesarski izlet na Osolnik 
� natančnejši opis ture bo objavljen ob razpisu 
� vodnik: Hafner Tomo 

 
 



VODNIŠKI ODSEK 
 

- 21 - 

Sobota, 12. november 2016 
V neznano 
� tura bo lahka in polna zanimivosti, namenjena prijetnemu druženju 
� čas hoje: 3-4 ure 
� vodnici: Laznik Slavica, Trampuš Nežka 

 
 

Sobota, 19. november 2016 
Izlet vodnikov PD Škofja Loka 
� po dogovoru med vodniki sta Simjanov Nataša in Todorovič Iris 

zadolžena za pripravo in izvedbo izleta vodnikov in njihovih 
partnerjev, upoštevajoč letni čas in vremenske razmere 

 
 

Sobota, 26. november 2016 
Po Loški planinski poti 
� tudi v tem koledarskem letu bomo organizirali planinski izlet po LPP 

(Loški planinski poti), ki je bila odprta ob 1000-letnici Škofje Loke, 
leta 1973 

� odsek poti, izhodišče in cilj bo objavljen v razpisu izleta  
� lahka markirana pot, primerna za vse planince 
� čas hoje: okoli 6 ur 
� vodnika: Bašelj Slavko, Trampuš Nežka 

 
 

Sobota, 17. december 2016 
18. na koline v loške hribe 
� Obiskali bomo eno od kmetij v Škofjeloškem hribovju in se okrepčali 

z domačimi kolinami. Prijetno druženje in dobro razpoloženje bo 
zagotovljeno. 

� več informacij, kam in kdaj, bo podano ob razpisu izleta 
� čas hoje: 3-4ure 
� vodnika: Stanonik Jože, Matjaž Peternelj 

 

 
Slap Peričnik, pozimi 

 
Ponedeljek, 26. december 2016 
Slap Peričnik, ogled planinskega muzeja in Živih jaslic v Mojstrani 
� Zanimiv in prijeten popoldanski izlet v Mojstrano. Sprehodili se 

bomo do slapa Peričnik in nazaj. V Mojstrani pa si bomo ogledali 
planinski muzej in Žive jaslice v ledu. 

� čas hoje: 3 ure 
� vodnika: Bašelj Slavko, Jelenc Roman 
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PLANINSKA SEKCIJA LTH CASTINGS 
Planinska sekcija v podjetju, ki se danes imenuje LTH Castings, je bila 
ustanovljena 26. okt. 1990 (LTH-OL). V vsem času obstoja je bilo 
delovanje sekcije bolj in manj aktivno. V zadnjih nekaj letih se je 
zanimanje za planinske izlete spet povečalo, zato je organizacijska 
trojka za leto 2016 pripravila naslednji plan izletov:  
 

MESEC PLANINSKI IZLET 
marec, april Cjanovca, Mali Grintavec, za začetek planinske sezone 
  

maj, junij Raduha, Snežna jama, drsanje po ledu sredi poletja 
  

julij, avgust Južne Bohinjske gore, zahodni del, prečenje grebena 
  

september Pristovški Storžič, vrh ob avstrijski meji z lepimi razgledi 
  

oktober Kreda, Slatna, Vogli, bohinjski konec v jesenskih barvah 
 

 
Velika planina 

 
PLANINSKA SEKCIJA KNAUF INSULATION 
Planinska sekcija je bila ustanovljena avgusta 1978 v tedanji Termiki 
TOZD Proizvodnja Škofja Loka. Izlete v letu 2016 bomo organizirali 
skozi celo leto, kam in kdaj pa bomo določili naknadno glede na 
vremenske razmere in druge obveznosti vodnikov. 
 

 

 
Raduha, Snežna jama 
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PLANINSKI SEKCIJI UPOKOJENCEV PRI PD Škofja Loka 
 
V okviru PD Škofja Loka deluje tudi planinska sekcija, ki združuje kar 
dve skupini upokojencev. Prva skupina hodi na planinske izlete v 
četrtek, druga skupina pa v ponedeljek.  
 
IZLETI ČETRTKOVE SKUPINE UPOKOJENCEV ZA LETO 2016 
 

Datum Cilj izleta Izlet vodi 
   

9. januar Pohod po poti slovenskega tolarja 
(skupaj s PD Škofja Loka) Laznik Slavica 

   

25. februar Po Beli Krajini Bašelj Slavko 
   

10. marec Konjiška gora Laznik Slavica 
   

24. marec Sabotin Gartner Dragica 
   

7. april Pot po Zali Trampuš Nežka 
   

21. april Trdobojci, Haloze Gartner Dragica 
   

5. maj Križna gora nad Vipavo Laznik Slavica 
   

19. maj Škabrijel Bašelj Slavko 
   

2. junij Gradiška tura Laznik Slavica 
   

16. junij Skozi Pradol na Mijo, Italija Bašelj Slavko 
   

30. junij Snežnik Laznik Slavica 
   

14. julij Peca Bašelj Slavko 
   

28. julij Bohinjske planine - Ogradi Trampuš Nežka 
   

11. avgust Kriška glavca, Italija Gartner Dragica 
   

25. avgust Bistriški Vintgar, Pohorje Laznik Slavica 
   

27. avgust Po poteh prenosa ranjencev, Želin Trampuš Nežka 
   

8. - 9. sept. Cres, Hrvaška, dvodnevni izlet Laznik Slavica 
   

22. sept. Tolminski Kolovrat Bašelj Slavko 
   

6. oktober Kok - Lepi Vršič, Italija Gartner Dragica 
   

20. oktober Planina nad Vrhniko Laznik Slavica 
   

3. november Ratitovec Gartner Dragica 
   

20. november Vrtovčeva pot Trampuš Nežka 
   

17. november Cerje, Pot miru Bašelj Slavko 
   

1. december Zaključni izlet v neznano vodnice, vodnik 
   

Predlagani planinski izleti so datumsko opredeljeni, vendar se v primeru 
neugodnih vremenskih razmer lahko prestavijo ali spremenijo. Rezervni 
plan naših pohodov v primeru slabega vremena so: Slemenova Špica, 
Lučine – Goli vrh, Korensko sedlo – Tromeja in Kobariška pot. 
Podrobnejši opisi izletov bodo objavljeni na informativnih tablah DU 
Škofja Loka (Pošta, Šolska ulica, sedež DU, PD internet) 
 

Trampuš Nežka,  
vodja planinske sekcije DU 
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IZLETI PONEDELJKOVE SKUPINE UPOKOJENCEV ZA LETO 2016 
 

Datum Cilj izleta 
  

11. januar Pohod bo določen naknadno, odvisno od vremena 
  

8. februar Pohod bo določen naknadno, odvisno od vremena 
  

7. marec Banjška planota - Zgorelec (876 m) 
  

11. april Mali in Veliki Koželj - Gradišče nad Velenjem 
  

9. maj Ta lipa pot v Reziji, Italija 
  

23. maj Nanos, po planoti 
  

6. junij Jezera pod Rissenockom na Tirolskem, Avstrija 
  

11. julij Nad Belopeškimi jezeri, koča Zachii, Italija 
  

8. avgust Po Jelovških planinah in gozdovih 
  

12. september Sv. Trojica nad Pivko 
  

26. september Okrog Žužemberka 
  

10. oktober Svečinske gorice na severni Štajerski 
  

24. oktober Dolina Bodental - Ugrizova planina, Avstrija 
  

7. november Oljčna pot v Brjah na Krasu 
  

28. november pot v neznano 
  

 
Ob vsakem posameznem pohodu se predvideva od 3 do 4 ure čiste 
hoje brez postankov. Podrobnejša obvestila dobite na plakatu,  
računalniku ali pa preko mobitela 041 607 483. Z nami na pot!  
 
Izlete vodijo: 
Draga Gartner, Franjo Koprek, Jana Bešter in Nika Kržišnik  

 
 

 
Solkanski železniški most nad reko Sočo pod Sabotinom 
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PREDVIDENI PLANINSKI POHODI ZA ČLANE DRUŠTVA 

PROJEKT-ČLOVEK V LETU 2015 
 

januar Gorenja vas – Javorč (Rupnikova 
linija) 

Škofjeloško 
Cerkljansko 

hribovje 
   

februar Reka – Šebreljski vrh – Idrijske Krnice 
– Jagršče - Reka 

Škofjeloško 
Cerkljansko 

hribovje 
   

marec Kojca (vas) – Kojca – Zakojca - 
Bukova 

Škofjeloško 
Cerkljansko 

hribovje 
   

april Zg. Danje – Žbanjek – Krement – 
Altemaver – Zg. Danje 

Škofjeloško 
Cerkljansko 

hribovje 
   
april Hrastnik – Kal – Mrzlica – Čeče – 

Boben - Hrastnik 
Zasavsko 
hribovje 

   

maj Lokve – Poldanovec – Iztokova koča – 
Golak - Lokve 

Notranjsko 
in 

Snežniško 
hribovje 

   
maj Javorniški Rovt – Medji dol – Struška 

– sedlo Suha – Javorniški Rovt Karavanke 

   
junij Hruška pl. – Rožca – Hruški vrh – 

Dovška Baba – Hruška pl. Karavanke 

   
junij Jelendol – Dolga njiva – Tolsta Košuta 

- Jelendol Karavanke 

   

junij Kanonir – Kozji vrh - Kanonir 
Kamniško 
Savinjske 

Alpe 
   
julij Mangrtsko sedlo – Mangrt – 

Mangrtsko sedlo 
Julijske 

Alpe 
   
julij Pokljuka – Šmarjetna glava – Triglav – 

Pokljuka (2 dni) 
Julijske 

Alpe 
   

avgust V Koncu – Skuta – V Koncu 
Kamniško 
Savinjske 

Alpe 
   

avgust Sv. Duh – Govca, Olševa – Sv. Duh 
Kamniško 
Savinjske 

Alpe 
   
september Vrata – Bavški Gamsovec - Vrata Julijske 

Alpe 
   
september Bodental – Ovčji vrh – Celovška koča 

– Svačica - Bodental Karavanke 
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september Savica – Komna – Mahavšček – vrh 

Škrli –Govnjač - Savica 
Julijske 

Alpe 
   

oktober pl. Ravne – Križevnik – Vel. Zelenica – 
Vel. Vrh – pl. Ravne 

Kamniško 
Savinjske 

Alpe 
   

oktober postaja B Kanin – Babanjski Škedenj – 
postaja B Kanin 

Julijske 
Alpe 

   

oktober Drežniške Ravne – pl. Zapleč – greben 
Kračice (Lopatnik) – Drežniške Ravne 

Julijske 
Alpe 

   
 
Plan izletov terapevtske skupnosti "Društvo projekt-človek" je pripravil 
planinski vodnik Tavčar Franci. Vse naštete izlete bo tudi vodil kot 
glavni vodnik.  
Termine bomo prilagajali programu društva in vremenskim prilikam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prvi jesenski sneg, ki je presenetil naravo med vsakoletnim spreminjanjem barv 
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ODSEK ZA VARSTVO GORSKE NARAVE PRI PD ŠKOFJA LOKA 
 
Ena izmed najvažnejših nalog varuhov gorske 
narave je skrb za ohranjanje naravnega okolja. 
Odgovoren odnos do narave moramo začeti vzgajati 
najprej pri sebi, v naših družinah, pri prijateljih, na 
delovnih mestih. Na sprehodih v naravi se 
odpočijemo, uredimo misli, naberemo energijo. Zato 
moramo poskrbeti, da bodo to možnost imeli tudi 
naši zanamci. Včasih se premalo zavedamo, kakšen privilegij je živeti in 
delati na tem prelepem koščku sveta. Narave in njenih vrednot ne 
moremo meriti, ker so neprecenljive. Kot je zapisal že Einstein: "Kar 
lahko štejemo, ni vredno šteti, kar pa je vredno, tega ne moremo šteti." 
Zato, da se bomo družili in uživali v prelepi naravi, bomo v letu 2016 
pripravili naslednje pohode: 
 

MESEC PLANINSKI IZLET 
april Rastišče blagajevega volčina - Grmada 
  

maj Kozjanski regijski park 
  

junij Rastišče lepega čeveljca - Zelenica 
 

Če nam bo uspelo, bomo izvedli tudi pohoda na Veliko planino in 
Pokljuko, ki sta ostala nerealizirana v letu 2015. 
 
Datume bomo določili ob razpisu, glede na vremenske razmere. Pohodi 
ne bodo zahtevni. Imeli bomo dovolj časa za opazovanje narave, zato 
se ga lahko udeležite tudi tisti z manj kondicije. 
 
Rastišče blagajevega volčina - Grmada 
 

 

Blagajev volčin je vrsta, o 
kateri so največ pisali in ki je 
vzbudila največ zanimanja. 
Odkrit je bil leta 1837 na Gori 
pri Polhovem  Gradcu. Zaradi 
ogroženosti so ga zavarovali 
že leta 1898 skupaj s planiko 
in je postal tudi simbol naših 
naravovarstvenih prizadevanj. 
V Rdečem seznamu 
ogroženih praprotnic in 
semenk Slovenije, je uvrščen 
med ranljive vrste (V). 

 

Kozjanski regijski park 
 

Kozjanski regijski park je eno 
najstarejših in največjih 
zavarovanih območij v 
Sloveniji. Preplet 
človekovega delovanja na eni 
in naravni procesi na drugi 
strani, so ustvarili pogoje in 
omogočili preživetje 
nekaterih redkih, ogroženih 
ali ranljivih živalskih in 
rastlinskih vrst ter njihovih 
habitatov, ki soustvarjajo  
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tipično mozaično kulturno krajino. 
Visoka stopnja biotske raznovrstnosti je bila osnova za uvrstitev 
Kozjanskega parka med najpomembnejša naravovarstvena območja v 

Sloveniji in Evropi, 
saj od leta 2004 večji 
del parka spada v 
ekološko pomembna 
območja Slovenije in 
evropsko pomembna 
posebna varstvena 
območja NATURA 
2000.  Suha travišča, 
visokodebelni 
travniški sadovnjaki, 
ilirski bukovi gozdovi 
in mokrotni travniki 
ob Sotli so 

naravovarstveno najpomembnejši habitati. 
 
Rastišče lepega čeveljca - Zelenica 
 

 

Ena izmed 
posebnosti Zelenice 
je rožica lepi čeveljc. 
Spada v družino 
kukavičevke 
(Orhidaceae), kamor  
uvrščamo tudi 
tropske orhideje 
najbolj nenavadnih 
oblik in barv. Pri nas 
na travnikih in po 
gozdovih raste kar 
nekaj predstavnikov 

te družine. V Sloveniji je do sedaj znanih 76 vrst in podvrst orhidej 
(Ravnik 2002). Lepi čeveljc je naša največja orhideja, ki je že vzbudila 
fantazijo antičnih botanikov, poimenovali so ga Venerin čeveljček. Med 
slovenskimi ljudskimi izrazi zasledimo tudi ime Marijini šolnčki.  
 
 

 
Zelenica 
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POPUSTI IN UGODNOSTI ZA ČLANE PLANINSKIH DRUŠTEV 

 V KOČAH IN PRI PARTNERJIH PZS  
 
     Člani planinskih društev (PZS) imamo do 50% popust pri nočitvah v 
kočah v Sloveniji, v tujini pa v 1300 kočah partnerskih planinskih 
organizacij v alpskem delu Evrope. Izkazati se moramo z izkaznico, z 
vplačano članarino. V kočah, ki so v privatni lasti, popustov ni. 
V spodnji tabeli so navedeni nekateri poslovni partnerji pri katerih lahko 
kot član planinskega društva koristite ugodnosti pri nabavi planinske in 
druge športne opreme. 
 

IZDELOVALEC / 
TRGOVINA 

POPUSTI ZA 
INDIVIDUALNE 

ČLANE 

POPUST ZA 
ČLANE PRI 

NAKUPU PREK 
DRUŠTVA 

POPUST ZA 
STROKOVNE 
KADRE PZS, 

REGISTRIRANE 
ALPINISTE 

KOMENTAR 

Alpina 
Žiri 10% 

20% za posamične 
nakupe in  

25% pri nakupu 
več kot 20 parov 

obutve 

30% 

Velja v vseh 
Alpininih 

prodajalnah v 
Sloveniji. 

Annapurna Way 
10% za gotovino 

in  
5% za kreditne 

kartice 

 20%  

Gornik 
Mohorič Mojca 

s.p. 
10% 

15% oz. po 
dogovoru pri večjih 

naročilih 

15% individualno, 
20% za skupine  

Iglu Šport 10% za gotovino 
5% za negotovino 

10% in dodatni 
10% popusta kot 

dobropis ob koncu 
leta 

 

Promontana 
Kranj 10% 10% pri nakupu 

nad 830.- € 20% 
Popust ne velja za 
izdelke v akciji in 
za ProMo cene. 

Tomas 
Sport 2 15% 20% pri nakupu 

nad 630.- € 25% 
Popust velja za 

planinsko in 
treking obutev. 

Univet d.o.o. 10% 20% pri nakupu 
nad 1000.-€ 15%  

Intersport 

10% za opremo, 
oblačila ali obutev 

za pohodništvo 
ter gorska kolesa, 
15% za opremo, 
oblačila in obutev 
znamke McKinley 

15% za posamične 
nakupe opreme, 
oblačil ali obutve 

za pohodništvo ter 
gorska kolesa ali 

popust po 
dogovoru za 

skupinski nakup v 
vrednosti nad 

2000.-€ 

20% za opremo, 
oblačila ali obutev 
za pohodništvo ter 
gorska kolesa ali 

popust po 
dogovoru za 

skupinski nakup v 
vrednosti nad 

2000.-€ 

Popust velja za 
izdelke po rednih 
cenah. Popusti se 
ne seštevajo in ne 

velja za izdelke 
INTERSPORT 

priporoča. 

Simpro d.o.o.  
25% za enkratni 

nakup v vrednosti 
najmanj 1000.-€ 

30% za nakup 
prek PZS v 

tekočem letu 

Blagovna znamka 
Jack Wolfskin 

(oblačila, obutev, 
oprema). 

Singla.si 10%  20%  
KC BAUER 

d.o.o 
popust na kolesa znamke KTM, Focus, Merida, Wheeler, Fuji, Authot, Kettler, Aurora, 

Cinzia, Haro in Jamis  

Garmin 
Slovenija d.o.o. 10% popusta pri nakupu GPS Garmin 

ON line d.o.o. 15% popusta pri nakupu izdelkov znamke ON-line 

Žolna šport 10% popusta pri nakupu izdelkov znamke ŽOLNA ŠPORT 

Thermana d.d. 
Terme Laško 

15% popusta za bazen in savno 
10% popusta za wellness storitve 

Terme KRKA 

Terme Dolenjske Toplice; 
Terme Šmarješke Toplice; 
Talaso Strunjan; 
Hoteli Otočec; 
Hotel Krka Novo mesto; 

na redne cene namestitev v hotelih nudijo od 10% 
do 15% popusta 
 
na redne cene wellness storitev nudijo od 10% do 
15% popusta (v hotelih, ki izvajajo tak program) 

Logarska 
dolina d.o.o. Prost vstop z avtomobilom v Logarsko dolino do 8. ure zjutraj. 

RTC Krvavec 20% popusta na prevoz s kabinsko žičnico in štiri sedežnico Tiha dolina. 

Zavarovalnica 
Adriatic 

Slovenica 
Ponudba bo objavljena naknadno. 

Kitio d.o.o. 20% popusta na Darilne pakete SelectBox 
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Prodajalne partnerjev PZS v Ljubljani in na Gorenjskem 
 

Alpina Žiri, www.alpina.si; popusti veljajo v vseh Alpininih prodajalnah po 
Sloveniji. V teh prodajalnah je predstavljena tudi celotna kolekcija pohodne 
obutve. Seznam vseh prodajaln: www.alpina.si/si/mreza/si/. 
 
Annapurna Way, www.annapurna.si; Krakovski nasip 10 Ljubljana, trgovina 
Švarova ul. 14, Ljubljana. 
 
Gornik, Mojca Mohorič s.p., www.gornik.si; Gorenja vas-Reteče 36,   
4220 Škofja Loka, tel.:  041 335 912,  
trgovina: GORNIK RETEČE (stavba DOMEL-a), Gorenja vas - Reteče 4, Šk. Loka 
 
Iglu Šport, d.o.o., www.iglusport.si; Ul. Mirka Vadnova 19, Kranj, 3x Ljubljana,  
Lesce, Tolmin, Bovec ... Več na spletnih straneh trgovine.  
 
Promontana, d.o.o., www.promontana.si ; Koroška c. 5, Kranj, na Bledu, v 
Ljubljani in Domžalah. Več na spletnih straneh trgovine.  
 
Tomas Šport 2, d.o.o., www.tomassport.si; v Ljubljani 3x, v Kranju, na Bledu, 
Postojna ... . Več na spletnih straneh trgovine.  
 
Univet, d.o.o., Ljubljana, www.univet.si; poslovalnica Pohodnik BTC, hala A, 
Šmartinska 152, Ljubljana.  
 
Intersport, www.intersport.si; popusti veljajo v vseh trgovinah Intersport v 
Sloveniji. Več na spletnih straneh trgovine.  
 
Singla.si,www.singla.si; spletna trgovina. 
 
ON-line, d.o.o., www.on-line.si; trgovina Brezovica 1, Žirovnica.  
 
KC Bauer d.o.o., www.centerbauer.com; kolesarski center Bauer, Šmartinska 
152, Ljubljana.  
 
Garmin Slovenija d.o.o., www.garmin.si; prodaja: poslovna cona A22, Šenčur 
in Založba PZS, Dvorakova 9, Ljubljana.  
 
Thermana, d.d., Terme Laško, www.termana.si; Zdraviliška c. 6, Laško.  
 
Terme Krka, www.terme-krka.si 
 
RTC Krvavec d.d., www.rtc-krvavec.si; Grad 76, Cerklje na Gorenjskem. 
 
Logarska dolina d.o.o., www.logarska-dolina.si; Logarska dolina 9, Solčava. 
 
Kitio d.o.o., www.kitio.com; Dunajska 5, SI-1000 Ljubljana. 
 
PODIUM d.o.o., www.craft-slo.si; Borovec 31, SI-1236 Trzin. 
 

 
V hribe po planinskih in gorskih poteh tudi s kolesom 
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         Trgovina: 
GORNIK RETEČE (Stavba DOMEL-a), Gorenja vas - Reteče 4, 4220 Škofja Loka 
        Delovni čas: 
PON - PET: 09.00 - 18.00  ,      SOB: 9.00 - 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferata, Češka koča 
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Koledar za leto 2016 
 

 
 
 
 
 
Izdajatelj: PD Škofja Loka v 1000 izvodih 
Tisk: Tisk  
Slike v brošuri prispevali: iz arhiva, z interneta, avtor brošure, … 
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